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mediakit
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over uitjes.nl

Nes 73 - Amsterdam - 1012KD - 088 84 85 321

Uitjes.nl is al ruim 12 jaar misschien wel het aller bekendste 

vrijetijdsmerk van Nederland. Met een aanbod van ruim 

10.100 uitjes en de welklinkende domeinnaam van Uitjes.nl 

scoort het platform ieder jaar beter en beter. Niet alleen met 

de bezoekersaantallen maar juist ook met de commerciële 

mogelijkheden die het platform aan de aanbieders en 

adverteerders kan aanbieden. In 2021 is Uitjes.nl 

genomineerd voor website van het jaar in de sector vrije tijd. 

We zijn een onafhankelijk platform waarop alle aanbieders 

van uitjes, activiteiten en locaties zich kosteloos en onbe-

perkt kunnen presenteren. Daarnaast kunnen adverteerders 

zich op verschillende  kanalen van het Uitjes netwerk 

profileren. Info hierover vind je in deze mediakit.

Uitjes.nl is thé spot waar je inspiratie vindt voor een dagje uit 

met familie, vrienden of bedrijf. 
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bravoure

plezier

buiten de lijntjes
inspiratie

toegankelijk

vrij

gelijkheid

onze waarden
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onze doelgroep

Wat Uitjes.nl bezoekers bindt is een verlangen: altijd op zoek 

naar inspiratie, verbinding en een maximale besteding van 

de schaarse vrije tijd. 

Het grootste deel van de doelgroep is vrouw tussen de 25-

55 jaar, werkend, moeder en ondernemend. Ze zoekt 

inspiratie op allerlei gebieden: workshops, familie-uitjes, 

cultuur en lifestyle. Op social media zijn vrouwen erg be-

trokken. 

De mannelijke doelgroep is tussen de 25-45 jaar, werkend, 

familiemens, actief en initiatiefrijk. Hij zoekt inspiratie voor: 

familie-uitjes, mannenuitjes, workshops en cultuur. 

Bij de zoektocht naar inspiratie zijn prijs, locatie en origina-

liteit belangrijk. Onze doelgroep kiest en boekt bewust haar 

activiteiten en heeft waardering voor een groene uitstraling. 

De Uitjes.nl bezoeker gaat voor originele inspiratie en is gek 

op win-acties. 
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pagina likes en volgers
±13.300 personen vinden dit leuk
± 5700  mensen volgen dit

Vrouw - man
51% vrouw - 49% man

Leeftijd
18-55 jaar

Betrokkenheid
80% vrouw - 20% man

account

Volgers
± 9300

Vrouw - man
60% vrouw -40% man

Leeftijd
18-47 jaar

Betrokkenheid
70% vrouw - 30% man

Facebook community Instagramwebsite

bezoekeraantallen
410.147  2019 
284.702  2020 (corona)
353.000 2021 (Prognose)

vrouw - man
65% vrouw - 35% man

Leeftijd
25-65 jaar 
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onze bezoekers

unieke bezoekers op de Uitjes.nl 

website: 410.147!

Onze bezoekers zijn nieuwsgierig en weten nog niet 

precies wat ze willen gaan doen. Ze laten zich graag door 

ons inspireren. 

Ze komen via verschillende kanalen binnen op  

onze site en gaan dan al surfend op zoek naar het ultieme 

uitje dat ze willen gaan beleven. Dat is wat we onze bezoe-

kers dan ook geven: inspiratie.  

Op deze verschillende kanalen binnen en buiten onze site 

geven wij de mogelijkheid tot adverteren met expliciete 

producten die aansluiten bij onze bezoekers.  
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BlogS ADVERTEREN

Als adverteerder kan je blogs inkopen. Er zijn een aantal 

eisen waar het artikel aan moet voldoen voordat het online 

wordt geplaatst:

Wat krijg je van ons?

• Blog wordt permanent geplaatst op de blogpagina;

• Links zijn follow-up en er vindt geen vermelding van een                               

• Maximaal 2 hyperlinks; deze moeten een natuurlijke plaats    

Er bestaat ook de mogelijkheid om de blog op de 

homepage te tonen in de “Blog Slider”. 

Als je als uitjesaanbieder een blog wil plaatsen gelden hier 

andere regels en eisen. Kijk hiervoor op pagina 9. 

https://uitjes.nl/blogs/

www.uitjes.nl

• Het hoofdonderwerp gaat over vrijetijdsbesteding;

• De blog moet inspiratie opleveren voor onze bezoekers.

barter-advertorial bijdrage plaats

hebben in de geschreven blog;
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BLOG ADVERTEREN
Eenmalige blogplaatsing 
met 2 hyperlinks:                 € 450,00*
Casino gerelateerde blog:               prijs op aanvraag*

Bij afname van meerdere blogs
Blogs met 2 hyperlinks:                  prijs op aanvraag*
Neem contact op bij afname van meerdere blogs, 
dan kijken we samen naar een prijsopgave. 

BLOG SLIDER PRIJZEN 
1 week:   € 100,00*
2 weken: € 185,00*
3 weken: € 280,00*
4 weken: € 375,00*

BLOG PROMOTEN SOCIALS
Facebook-post: € 100,00*

Uitjes.nl heeft ten alle tijden het recht om een blog te 
weigeren / aan te passen / in te korten. 

Blog prijzen

*Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.
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BlogS uitjes-aanbieder

Als uitjes-aanbieder kan jij onze Uitjes-fans inspireren door een blog aan te 

leveren en tegelijkertijd jouw activiteit te promoten. Als je een trouwe ui-

tjes-aanbieder bent, plaats dan jouw blog gratis bij ons op de website. 

De blog moet aan een aantal eisen voldoen:

• Het mag geen pure reclame zijn

• Bevat een verhaallijn

• Content moet afwisselen

Uitjes.nl kijkt uit naar jouw creatieve en inspiratievolle blog. UITspattende 

creatievelingen worden beloond met een post op Facebook voor een extra 

groot bereik! 

Zelf geen tijd?

Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Het Uitjes-team staat paraat voor je 

en zal een leuke blog (met maximaal 2 hyperlinks) schrijven.

Kosten daarvoor zijn: € 250,00* 

*Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.
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JE EIGEN rubriek

Een eigen exclusieve rubriek op de homepage. Dit zijn de meest 

populaire en/of actuele rubrieken op dat moment. De standaard 

rubrieken hebben allen een vaste eigenschap en kunnen van maand 

tot maand veranderen. 

De activiteiten die in de rubrieken staan, worden het best bezocht 

door onze bezoekers. 

Minimale plaatsing van een specifieke rubriek (eigenschap) is 4 weken. 

Een eigen rubriek op de homepage kan je geheel zelf inrichten met 

eigen activiteiten/uitjes of locaties. Er kunnen maximaal 16 

verschillende items worden geplaatst in jouw eigen rubriek.

Dit zal worden opgemaakt door een medewerker van Uitjes.nl.

Naast de rubrieken op de homepage kan de bezoeker ook gebruik 

maken van het filtersysteem waardoor de bezoeker opzoek kan gaan 

naar het perfecte uitje. 
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rubriek prijzen

EXCLUSIEVE RUBRIEK OP HOMEPAGE 

2 Weken online

Exclusieve rubriek op homepage: € 750,00*

4 Weken online

Exclusieve rubriek op homepage: € 1250,00*

*Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.
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nieuwsbrief

inspiratie 

We versturen iedere maand standaard een inspira-

tie-nieuwsbrief naar onze bezoekers. Hier hebben wij di-

rect contact met ruim 1.500 Uitjes-fans. Wij bieden onze 

lezers inspiratie op het gebied van vrijetijdsbesteding. Dit 

doen wij door middel van uitjes uitlichten, blogs en 

winacties. Tevens versturen wij nieuwsbrieven voor de 

feestdagen (Kerstmis, Carnaval, Halloween en Sinter-

klaas), vakanties (Voorjaars-, Mei-, Zomer-, Herfst- en 

Kerstvakantie) en specifieke dagen (Burendag, 

Mannenweek en Stoptober etc.) om onze Uitjes-fans extra 

te inspireren. 

 

We laten ons in het versturen niet leiden door vaste data 

maar kijken hierbij vooral ook naar de behoefte die we bij 

onszelf en adverteerders voelen en die vertalen naar onze 

bezoekers.

Het is mogelijk om een eigen exclusieve nieuwsbrief te 

versturen naar onze Uitjes-fans.

adv 1 adv 2

Winacties

uitje promoten
blog uitlichten

inspiratie
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nieuwsbrief prijzen

NIEUWSBRIEF

Uitje uitlichten in nieuwsbrief: € 100,00*

Blog uitlichten in nieuwsbrief: € 100,00*

Exclusieve nieuwsbrief:           € 950,00*

*Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.
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We maken met Uitjes.nl gebruik van 2 social mediakanalen: 

Facebook en Instagram. Facebook heeft op dit moment ruim 

5.700 volgers en ruim 13.000 personen die onze pagina leuk 

vinden. Op Instagram zijn er ruim 9300 volgers 

(op 1 november 2021). 

Beide kanalen posten 7 dagen in de week. Iedere dinsdag 

komt er een win-actie (ons meest gewaardeerde promotie-

middel) online en dagelijks worden onze bezoekers  

geïnspireerd met een “Tip van de Dag” in de story van 

beide kanalen. Hierin wordt de uitjes-aanbieder getagd naar 

het eigen Instagram-account. 

Het hoofddoel van onze socials is om onze bezoekers te 

inspireren voor de leukste dagjes weg. We doen dit d.m.v. 

uitjes uitlichten, tips geven, win-acties, weetjes, blogposts 
en ludieke content.

social media



15

SOCIALS prijzen

SOCIALS

Uitje uitlichten op beide kanalen:              € 150,00*

Blog promoten op Facebook:                    € 100,00*

Tip van de Dag (story op beide kanalen):  €   85,00*

*Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.
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Onze bezoekers en volgers zijn gek op win-acties.  

We zijn een inspiratie platform maar de uitjes-mensen 

zijn niet vies van een gratis uitje dat standaard iedere 

dinsdag bij ons te winnen is. En geef ze eens ongelijk. 

Het is dan ook een volgende, logische stap dat ook 

onze adverteerders een duitje in het zakje kunnen 

doen. We geven onze bezoekers en volgers dan ook 

graag de kans om een bepaald product/activiteit te 

winnen.

Bij feestdagen zoals Kerstmis kan Uitjes.nl ervoor kiezen 

om meerdere win-acties tegelijk uit te zetten.

win-actie
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win-actie

Hoe werkt de win-actie? 

Jij als uitjes aanbieder, biedt minstens vier gratis 

tickets aan voor de winactie. Aan de hand van de 

totale ticketwaarde kom je uit bij een bepaald pak-

ket (jij levert bijvoorbeeld 5 x 2 tickets aan ter waar-

de van €10,-. Dit wordt dus een totaalbedrag van 

€100,-  waarmee je in pakket 2 uitkomt). Wij gaan 

dan aan de slag met het verzorgen van je social 

media campagne. Hiermee bereiken we niet alleen 

jouw specifiek gewenste doelgroep, maar levert 

het daarnaast nog veel meer extra voordelen op:

• Het vergroten van jouw zichtbaarheid

• Het vergroten van de naamsbekendheid van je 

uitje binnen jouw doelgroep

• Het bereiken van een nieuwe doelgroep voor 

specifieke targeting op basis van interesses en 

demografische kenmerken

• Extra upselling van het aantal verkochte tickets alle bedragen worden geïnvesteerd vanuit Uitjes.nl. Het kost de uitjesaanbieder  
dus géén geld, alleen gratis tickets!

PAKKET TOTALE  
TICKETWAARDE

DAGEN  
ONLINE PROMOTIE UITJES.NL  

INVESTERING
GEMIDDELD 

BEREIK

1 Tot €90,- 9 Facebook bericht
Instagram bericht
Bericht promoten

€10,- ±3000

2 €90,- tot €150,- 9 Facebook bericht
Instagram bericht
Specifieke targeting 
campagne

€35,- ±15000

3 €150,- tot €200,- 9 Facebook bericht
Instagram bericht
Instagram Story
Specifieke targeting 
campagne

€45,- ±25000

4 €200,- tot €249,99 9 Facebook bericht
Instagram bericht
Instagram Story
Extra reminder-bericht
Specifieke targeting 
campagne

€55,- ±35000

5 €250,- en meer 9 Facebook bericht
Instagram bericht
Instagram Story
Twee extra  
reminder-berichten
Specifieke targeting 
campagne 

€65,- ±45000
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We staan natuurlijk altijd open voor creatieve ingevingen. Dat 

zit als bij geen ander in ons DNA. We laten ons hierbij graag 

verrassen door creatievelingen.

Heb je andere ideeën over een samenwerking of advertentie-

mogelijkheid, neem dan vooral contact met ons op. 

We staan open voor alle out-of-the-box ideas!

extra’s
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Gegevens

www.uitjes.nl

Nes 73  

1012 KD, Amsterdam

hello@uitjes.nl

088 - 84 85 321

KVK: 3415 9652 

BTW nummer: RL81 0015 146 B02

IBAN: NL56 TRIO 0338590625

GEGEVENS


